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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES EXTERNES DE L’ESCOLA UNIVERSITARIA D’INFERMERIA I
FISIOTERÀPIA GIMBERNAT.

Sant Cugat del Vallès, 20 de setembre de 2021

REUNITS
D’una part, el Sr. David Ventura Giménez en la seva condició de Gerent de
l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, de la Fundació
Privada Escoles Universitàries Gimbernat, entitat inscrita en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.537, amb domicili
a l’Avinguda Generalitat, 202-206, 08174 Sant Cugat del Vallès, i amb CIF
número G-64929433.
I de l’altra part, el Sr. Carles Constante i Beitia en la seva condició de Director
General, actuant en nom i representació de l’entitat Consorci Sanitari Intergral,
amb CIF número Q-5856254G, amb Autorització Sanitària i/o administrativa:
- H08000314 Hospital Dos de Maig. Consorci Sanitari Integral
- H08000917 Hospital General L’Hospitalet. Consorci Sanitari Integral
- H08858656 Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi.
- S06602 Residència Francisco Padilla
- S07323 Residència Collblanc Company Social
Del Servei Català de la Salut i domicili a l’Avinguda Josep Molins, 29 – 41.
08906 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Les parts es reconeixen capacitat legal necessària i amb facultats suficients per
obligar les entitats que representen i, atesos aquests antecedents,
MANIFESTEN
I.

Que l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, (en
endavant l’Escola), es un centre adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona, autoritzada llur creació en virtut del Decret 193/1985, de 20 de
juny de la Generalitat de Catalunya, que imparteix els estudis que
condueixen a l’obtenció dels títols de Graduat en Infermeria; Graduat en
Fisioteràpia; Màster Universitari de Recerca Translacional en Fisioteràpia;
Màster Universitari en Fisioteràpia del Tòrax; Màster Universitari en
Osteopatia i Màster Universitari en Fisioteràpia en Pediatria.

II.

Que l’entitat Consorci Sanitari Integral i les empreses del seu grup (en
endavant l’entitat col·laboradora), es dediquen a l’àmbit sanitari.
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III.

Que és l’interès d’ambdues parts, establir un marc de col·laboració per a
la realització de pràctiques acadèmiques externes pels alumnes de
l’Escola, a fi i efecte de permetre a aquests aplicar i complementar els
coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint
l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats
professionals, facilitin el seu accés laboral i fomentin la seva capacitat
d’emprenedoria.

IV.

Que en atenció a aquest interès, d’acord amb el que s’ha exposat i de
conformitat amb el Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol que regula les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, ambdues
parts formalitzen el present conveni de cooperació d’acord amb les
següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte.- És objecte d’aquest conveni establir la realització de
pràctiques acadèmiques externes –no retribuïdes- per part dels estudiants de
l’Escola , en els centres de treball de l’entitat col·laboradora.
Segona.- Destinataris.- Podran ser destinataris de les pràctiques acadèmiques
externes els estudiants matriculats a Grau de Fisioteràpia que imparteix
l’Escola i que estiguin matriculats en alguna de les assignatures vinculades a
aquest conveni, i no mantinguin cap relació contractual amb l’entitat
col·laboradora.
Els estudiants que accedeixin en virtut d’aquest conveni a realitzar pràctiques
acadèmiques en un dels centres de treball de l’entitat col·laboradora, signaran
un document acreditatiu de l’acord que s’acompanyarà com annex a aquest
conveni, formant part integrant del mateix. En aquest document, entre altres
circumstàncies s’indicarà: el centre de treball de l’entitat col·laboradora
d’ubicació de les pràctiques, la titulació i assignatura vinculant, la data d’inici i fi
de les mateixes, el número de dies i hores que assistirà l’alumne, i les dades
identificatives de l’alumne i dels tutors
Els estudiants podran realitzar les pràctiques mentre es mantingui llur condició
d’alumnes de l’Escola.
Tercera.- Règim Jurídic.- El desenvolupament i realització de les pràctiques
externes es regirà pel que s’estableix en el present conveni i els annexes que
s’incorporin al mateix i que formen part integrant d’aquest, i pel Reial Decret
592/2014, de 11 de juliol, que regula les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants universitaris.
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Quarta.- Projecte Formatiu.- Mitjançant annexes que s’incorporaran al present,
ambdues parts establiran un projecte formatiu per cada assignatura i titulació
quines pràctiques es realitzin en els centres de treball de l’entitat
col·laboradora. En aquest projecte s’han d’establir els objectius, activitats a
desenvolupar, durada, número d’hores presencials i el número d’alumnes que
es poden admetre per la pràctica externa a realitzar en els centres de treball de
l’entitat col·laboradora.
Aquest projecte haurà de posar-se en coneixement dels estudiants que
accedeixin a les pràctiques i haurà de ser subscrit pels tutors de les mateixes.
Els dies i horaris establerts per les pràctiques hauran d’ésser compatibles amb
l’activitat acadèmica i formativa dels estudiants.
La realització de les pràctiques està supeditada a que els centres de treball de
l’entitat col·laboradora reuneixin els requisits d’adequació necessaris, i aquest
efecte, s’acorda per ambdues parts, que els tutors acadèmics puguin visitar el
centre de treball a fi i efecte de comprovar l’estat de les seves instal·lacions.
Cinquena.- Relació entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora.- Les relacions
entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora es regiran pel que s’estableixi en
aquest conveni i la legislació aplicable.
Per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes, l’entitat
col·laboradora designarà un tutor, que haurà de ser una persona vinculada a
l’entitat, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per a
realitzar la tutela efectiva dels estudiants en pràctiques.
Així mateix per part de l’Escola, es designarà un tutor acadèmic que ha de ser
professor del centre en el que estigui matriculat l’alumne i vinculat als
ensenyaments relacionats amb les pràctiques a realitzar.
En cap cas, atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques, es podrà
entendre que entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora existeix una relació
laboral, ni es podrà aprofitar aquesta cooperació per a substituir un lloc de
treball.
Els estudiants hauran de complir amb els horaris i el contingut del projecte
formatiu d’acord amb les indicacions del tutor designat per l’entitat
col·laboradora.
Així mateix, els estudiants donaran compliment a les normes de funcionament,
seguretat i prevenció de riscos laborals de l’entitat col·laboradora.
Hauran de desenvolupar el projecte formatiu mitjançant el compliment de les
activitats acordades per l’entitat col·laboradora, i per tant, seguint les directrius
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establertes per aquesta en el desenvolupament del projecte formatiu, i les
indicacions del tutor designat per l’entitat col·laboradora.
Hauran d’elaborar una memòria de les pràctiques, i/o treball, que els sol·liciti el
tutor acadèmic.
L’estudiant també serà supervisat pel tutor acadèmic, amb qui haurà de
mantenir comunicació regular, comunicar-li qualsevol incidència que sorgeixi,
lliurar-li la documentació i informes que aquest sol·liciti i la memòria final
Els estudiants s’obliguen a guardar secret i confidencialitat respecte a tota la
informació que se’ls faciliti de l’entitat i les activitats realitzades.
Sisena.- Drets i deures del tutor designat per l’entitat col·laboradora.- El tutor
de l’entitat col·laboradora té els següents drets:
1. Al reconeixement de la seva activitat per part de l’Escola.
2. A tenir accés a l’Escola per obtenir la informació, documentació i
recolzament necessaris per l’execució del projecte formatiu.
I té els següents deures:
1. Acollir i assistir als estudiants, i organitzar les activitats de pràctiques
d’acord amb aquest conveni i el projecte formatiu.
2. Supervisar les activitats, orientar i controlar llur execució.
3. Informar als estudiants del funcionament de l’entitat col·laboradora i en
especial de la normativa en matèria de seguretat i riscos laborals.
4. Coordinar amb el tutor acadèmic el desenvolupament de les activitats de
pràctiques.
5. Emetre els informes final, i intermedi en el seu cas, relatiu a la valoració
de les pràctiques i el compliment del projecte formatiu.
6. Proporcionar als estudiants els medis i la formació complementària
necessària per la realització de les pràctiques.
7. Facilitar al tutor acadèmic accés a l’entitat col·laboradora.
8. Guardar secret i confidencialitat en relació a la informació i
documentació, tant dels estudiants com de l’Escola a la que tingui
accés.
Setena.- Drets i deures del tutor acadèmic de l’Escola.- El tutor acadèmic té
els següents drets:
1. Al reconeixement de la seva activitat per part de l’Escola.
2. A tenir accés als centres de l’entitat col·laboradora on realitzin les
pràctiques els estudiants, i obtenir la informació i documentació
necessària per les seves funcions.
I té els següents deures:
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1. Vetllar pel compliment del projecte formatiu i la compatibilitat de les
pràctiques externes amb les obligacions acadèmiques, formatives, de
representació i participació dels estudiants.
2. Fer el seguiment de les pràctiques amb coordinació amb el tutor de
l’entitat col·laboradora.
3. Autoritzar les modificacions del Projecte Formatiu.
4. Dur a terme el procediment d’avaluació de les pràctiques dels
estudiants.
5. Guardar secret i confidencialitat en relació a la informació i
documentació, a la que tingui accés en l’exercici de les seves funcions.
6. Supervisar i sol·licitar els recursos necessaris perquè els estudiants amb
discapacitats pugin realitzar les practiques amb igualtat d’oportunitat, no
discriminació i accessibilitat.
Vuitena.- Sistema de tutories i avaluació de les pràctiques.- Amb
independència de la comunicació i coordinació que ha d’haver-hi entre els
tutors durant l’execució de les pràctiques, el tutor de l’entitat col·laboradora
realitzarà i remetrà al tutor acadèmic en el seu cas un informe intermedi un cop
transcorregut la meitat del període de durada de les pràctiques; i en qualsevol
cas un informe final a la fi d’aquestes, en el termini màxim de 15 dies des de la
cloenda de les pràctiques, en el que indicarà el número d’hores realitzades per
l’estudiant i valorarà l’activitat dels estudiants d’acord amb el projecte formatiu i
la seva experiència en relació amb:
a) La capacitat tècnica, d’aprenentatge, d’administració del treball i
de treball en equip;
b) Les habilitats de comunicació oral i escrita;
c) La responsabilitat, creativitat, iniciativa, implicació i motivació;
d) Facilitat d’adaptació i per a relacionar-se amb l’entorn laboral;
e) La puntualitat; i
f) La receptivitat de les crítiques.
A la fi de les pràctiques, en el termini màxim de 15 dies, l’estudiant lliurarà al
tutor acadèmic una memòria o escrit de conclusions de les pràctiques.
Finalment, el tutor acadèmic, un cop rebuda la documentació anteriorment
indicada, o en el seu cas transcorregut el termini per lliurar la mateixa, avaluarà
les pràctiques i emetrà el seu informe.
D’acord amb aquest informe del tutor acadèmic, l’Escola emetrà un títol o
certificat, acreditatiu del lloc a on l’estudiant ha realitzat les pràctiques, la
durada d’aquestes, la data d’inici, les activitats realitzades i el grau
d’aprofitament de les mateixes.
Novena.- Final de les pràctiques.- A més de finalitzar per la conclusió del
període fixat per aquestes, l’Escola podrà acordar la seva finalització davant les
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següents circumstàncies:
a) Fi de l’activitat de l’entitat col·laboradora,
b) Incompliment de les obligacions per part de l’estudiant o de l’entitat
col·laboradora.
c) Renúncia de l’estudiant o pèrdua d’aquesta condició.
d) Per la manca d’adequació pedagògica de l’entitat col·laboradora.
e) Per no incorporar-se l’estudiant a les pràctiques o la manca
d’assistència de l’estudiant.
Desena.- Règim d’Assegurances.- Els estudiants que vagin a realitzar les
pràctiques deuran estar matriculats oficialment, tenint sufragada l’assegurança
escolar. L’Escola concertarà l’assegurança corresponent per tal de cobrir, la
responsabilitat civil que es pugui derivar de la realització de les practiques
acadèmiques.
L’entitat col·laboradora queda expressament exonerada de qualsevol
responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar de les pràctiques
objecte d’aquest conveni, imputables a l’estudiant en pràctiques.
Onzena.- Protecció de dades de caràcter personal.- Pel que fa al tractament
de les dades personals que es recullen, o qualsevol altres que s'originin com a
conseqüència de l'atorgament del present conveni, informar-los que
s'incorporaran al sistema de tractament de dades existent d’ambdues parts
signants, consentint de forma expressa el tractament d'aquestes dades
personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada,
exacta i actualitzada per a la finalitat d'atendre els compromisos derivats del
conveni subscrit entre ambdues parts.
A aquests efectes faciliten les dades que consten en el present document i les
necessàries per a la seva execució.
La base legal del tractament de les seves dades es recull a l’article 6 del RGPD
i consisteix en la prestació del consentiment.
Els únics destinataris de les seves dades seran els professionals de les entitats
encarregats d'aquesta gestió bé sigui per ser treballadors per compte d'altri o
autònoms i seran conservades durant el temps en què es prolongui el servei
encomanat i el necessari per al compliment de les obligacions legals.
Amb la present comunicació queden informades que les dades d’ambdues
parts seran comunicades, de ser necessari a: bancs i caixes, administracions
públiques i entitats necessàries per complir amb la prestació del servei
esmentat. La manca de comunicació podria impedir el compliment.
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En virtut del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en qualsevol
moment podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter
personal, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el seu
nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, als
domicilis de les parts designats en l’encapçalament d’aquest conveni o bé als
següents correus electrònics:


Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat: Pot contactar
amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) dirigint-se a lopd@eug.es



L’altre part Consorci Sanitari Integral: pot contactar amb el Delegat
de Protecció de Dades dpd@csi.cat

S’ha de comunicar immediatament qualsevol modificació de les seves dades
de caràcter personal perquè la informació que contenen els Registres de
Tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb
l'acceptació d'aquest avís legal, reconeixen que la informació i les dades
personals recollides són exactes i veraces.
Les Transferències Internacionals de Dades només podran realitzar-se si
compleixen les exigències recollides per l’Agencia Espanyola de Protecció de
Dades, o qualsevol altra normativa nacional o comunitària que les regulin.
Així mateix li informem que ambdues parts tenen implantades les mesures de
seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat
de les seves dades de caràcter personal i evitar l'alteració, la pèrdua i el
tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan
exposats, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural. Tot això de
conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
També informar-los que podran dirigir-se a l'Autoritat de control competent per
a presentar la reclamació que considerin oportuna.
Per tant, queden informades de tot el que precedeix i donen el seu
consentiment explícit per als tractaments esmentats.
L’entitat col·laboradora Consorci Sanitari Integral exercirà d’encarregat del
tractament a petició del responsable de tractament de ESCOLES
UNIVERSITÀRIES GIMBERNAT. Les dades recollides són dades
identificatives i acadèmiques dels alumnes, i el tractament inclourà la recollida,
registre, consulta, conservació i modificació de les dades.
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Dotzena.- Vigència.- El present conveni entrarà en vigor el curs lectiu 20212022. Tindrà vigència durant 3 anys, a partir de la data de signatura. Previ
finalització del curs lectiu 2024-2025, es convindrà ambdós institucions la seva
renovació en funció de la capacitat docent del centre

Tretzena.- Resolució del conveni.- El conveni es resoldrà per les següents
causes:
1. Per acord de les parts.
2. Per la manca d’adequació pedagògica de l’entitat col·laboradora.
3. La fi de l’activitat de l’entitat col·laboradora.
4. La fi de la seva vigència o d’alguna de les seves pròrrogues.
5. L' incompliment per alguna de les parts sotasignants de qualsevol de les
clàusules establertes en aquest conveni o els seus annexes. En aquest
supòsit, la part incomplidora ha d'indemnitzar l'altra pels danys i
perjudicis causats pels incompliments que hagin tingut lloc.
Catorzena.- Notificacions.- Les notificacions entre les parts, es realitzaran per
escrit, en els domicilis de les parts designats en l’encapçalament d’aquest
conveni, i per qualsevol mitjà que deixi constància de llur recepció.

I perquè així consti, signen el present document, en el lloc i la data esmentats a
l’encapçalament.
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Escoles Universitàries Gimbernat

Consorci Sanitari Integral

Sr. David Ventura Giménez

Sr. Carles Constante i Beitia
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